
GENmat
på våre fat ?

Revidert utgave 2001



hva er genmodifisert mat? 4

gener og genteknologi 6

nye muligheter 8

på ville veier? 10

kan maten være farlig? 12

norske lover og internasjonale avtaler 14

forskning og etikk 16

nyttige adresser og kilder 18

innhold

Ordvalg er viktig
I dette heftet bruker vi begrepet «genmodifisering» om teknikken 
som overfører arvemateriale fra en plante, dyr eller bakterie til en 
annen. Andre velger å kalle det «genmanipulering». Noen snakker 
om «genspleising».

Ord skaper assosiasjoner. «Genmodifisering» oppfattes trolig som et snilt
ord, mens de som bruker «genmanipulering» har et negativt utgangspunkt.
Vårt mål med dette heftet er å presentere synspunkter som trekker i begge
retninger, uansett valg av ord.

For øvrig skriver vi GENmat i tittelen på forsiden, som er en folkelig 
uttrykksmåte, men som fagfolk kan synes er for upresis.



Heftet er skrevet av Statens næringsmiddeltilsyn i samarbeid med Forbrukerrådet, Direktoratet for
naturforvaltning, Bioteknologinemnda og Sosial- og helsedirektoratet.Avdeling for ernæring.
Utgitt høsten 2001.Tidligere utgitt oktober 1997.

Den enkelte forbruker har rett til å velge om han
eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. For
å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om
hva genteknologi og genmodifisert mat er:
Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier?
Hvilke fordeler, ulemper eller farer er det med
genmodifisering? Kan det være farlig å spise gen-
modifisert mat?

Heftet inneholder også avsnitt om internasjonale
avtaler og norske lover som regulerer bruk av gen-
modifiserte planter og bakterier.Vi tar i tillegg
opp noen av de etiske spørsmål som reises ved
bruk av moderne genteknologi i fremstilling av
mat.

Lekfolkskonferansene har oppfordret myndig-
hetene til å bidra til en velformulert, bevisst og
kritisk offentlighet når det gjelder genmodifisert
mat. Dette heftet er respons på disse henstillingene.

aller først!
For fem år siden, høsten 1996, var et panel av 16
ikke-eksperter samlet til den første lekfolkskon-
feransen i Norge om genmodifisert mat. De var 
i alderen 18-73 år, likt fordelt på kjønn, fra ulike
steder i landet og med forskjellig yrkesbakgrunn.
Forskere, naturvernere, forbrukerrepresentanter,
myndigheter og filosofer holdt innledninger om
fordeler og ulemper ved genmodifisert mat, og på
dette grunnlag utformet lekfolkene en anbefaling.

Panelet konkluderte den gang med at det ikke er
behov for genmodifisert mat i Norge. Lekfolkene
mente tilgangen og kvaliteten på vanlig mat var
god nok, og at det fremdeles var for stor usikker-
het knyttet til de langsiktige virkningene av gen-
modifisering av planter og dyr. En oppfølgerkon-
feranse, arrangert i fjor med samme lekfolkspanel
og tema, kom til omtrent samme konklusjoner og
anbefalte innføring av et moratorium på genmodi-
fisert mat inntil mer relevant forskning foreligger.

Kanskje er det ikke behov for genmodifisert mat 
i Norge. Men Norge importerer mat fra land som
har godkjent bruk av genmodifiserte matvarer.
Det er derfor stor sannsynlighet for at de kan
havne i butikkhyllene. All mat som omsettes i
Norge skal være helsemessig trygg. Det er satt
strenge krav til godkjenning og merking av gen-
modifiserte produkter.



hva er
genmodifisert mat ?

«(…) forskere som er forankret i økologi- og naturforskningsmiljøer peker på viktigheten av å erkjenne at vi rett
og slett ikke har tilstrekkelig kunnskap til å forstå omfanget av den økologiske risiko vi løper ved å sette ut nye,
transgene arter i naturen, mens forskere som er knyttet til planteforedling og genteknologi, ofte ser mindre pro-
blemer (…). For å sette det på spissen kan vi få det svaret vi vil ha ved å henvende oss til den «rette» eksperten.»

Guri Tveito, Miljøverndepartementet
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Det kan være vanskelig nok å velge en flaske ketchup i butikken.

Flaskene er forskjellige når det gjelder form, pris, mengde og innhold.

Hva gjør du den dagen du i tillegg kan velge mellom ketchup laget 

av vanlige tomater og ketchup laget av genmodifiserte tomater? 



samsvar med retningslinjer fastsatt av
Statens næringsmiddeltilsyn.

Alle typer genmodifiserte næringsmid-
ler og næringsmiddelingredienser med
visse unntak, skal ha merking som viser 
at de er genmodifiserte. Merking skal gis 
enten i tilknytning til varebetegnelsen
eller til angivelse av ingredienser i ingre-
dienslisten. Kravet om merking vil gjelde
dersom produktet, opprinnelsen til pro-
duktet eller en ingrediens som benyttes,
er fremstilt ved hjelp av genmodifisering.
Dersom en ingrediens i et produkt be-
står av mer enn to prosent genmodifisert
materiale, skal produktet merkes.

Et sammensatt næringsmiddel (f. eks.
pizza) inneholder soyaolje som en av flere
ingredienser. Hvis denne ene ingrediensen
(soyaoljen) består av mer enn to prosent
soyaolje fremstilt fra genmodifiserte soya-
bønner, skal produktet merkes.

Bakgrunnen for grensen på to 
prosent, er at det kan være vanskelig for
næringsmiddelindustrien å oppnå garan-
tier fra leverandører for 100 prosent
fravær av genmodifisert materiale i pro-
dukter og råstoff. Det kan forekomme
uønsket spredning av frø, og det kan
finnes rester av genmodifisert materiale 
i tanker, rørsystem og produksjonslinjer.

Det pågår for tiden en forskrifts-
endring av merkekravene, hvor terskel-
verdien på to prosent blir senket til en
prosent og uemballerte næringsmidler,
aromastoffer og tilsetningsstoffer også
skal merkes.

Tilsyn 
SNT jobber for å utvikle et fungerende
tilsynssystem for genmodifisert mat på en
ordinær og jevnlig basis. Det er en forut-
setning at genmodifiseringen kan etter-
prøves gjennom biokjemisk analyse av
sluttproduktet eller ved kontroll av doku-
mentasjonen som følger varepartiet.

SNT gjennomførte i 2000 et kart-
leggingsprosjekt for å avdekke om det
omsettes produkter i Norge med ulovlige
mengder genmodifisert materiale. 336
ulike næringsmidler ble analysert for
innhold av genmodifisert mais og/eller
soya, hhv. 165 produkter med soya og
171 produkter med mais.

Hver gang du spiser et vanlig måltid svelger du
samtidig noen hundre milliarder gener. Frukt,
bær, grønnsaker, kjøtt og fisk inneholder gener
som kroppens enzymer bryter ned til livsvik-
tige byggesteiner.

Genmodifisert mat inneholder de samme
byggesteinene som annen mat. Det som skiller
er at den genmodifiserte maten består av, inne-
holder eller er fremstilt ved hjelp av planter,
dyr eller bakterier som har fått endret sine arve-
egenskaper ved hjelp av moderne genteknologi.
En maisplante kan ha fått tilført et gen som
gjør den motstandsdyktig mot insektangrep.
Både selve maisen, maismel og cornflakes laget
av mais fra denne planten, må regnes som gen-
modifisert mat.

Genmodifiserte organismer er levende og
reproduksjonsdyktige råvarer som planter, dyr
eller bakterier.

Hva slags mat?
Genmodifisert mat har vært på markedet i
USA og i noen europeiske land i mange år
allerede. Soya var en av de første genmodifiser-
te matplantene som ble godkjent i EU. Minst 
60 prosent av den maten vi spiser inneholder
produkter fra soyabønner, for eksempel brød,
kjeks, majones, supper, dressinger, potetchips,
sauser, sjokolade, iskrem, barnemat, margarin,
godteri, soyasaus. En annen viktig matplante
som EU har godkjent er mais.

Det er pr. dags dato ikke gitt godkjenning
til noen genmodifiserte matvarer i Norge.

Faglig uenighet
Det er uenighet blant fagfolk, politikere og
myndigheter om fordeler, ulemper og mulige
farer ved å produsere og spise genmodifisert
mat. Noen mener genmodifisering kan gi et
mer effektivt og mindre skadelig landbruk med
større avlinger og økt matproduksjon.Andre
frykter at endringer i arvematerialet hos dyr,
planter og bakterier kan føre til skader på
miljøet og menneskers helse. Bruk av gentek-
nologi i produksjon av mat rører også ved
etiske spørsmål.

Merking
For selv å kunne velge, skal norske forbrukere
vite hva maten de spiser inneholder og hvor-
dan den er fremstilt.Alle genmodifiserte pro-
dukter som er godkjente og slippes ut på det
norske markedet, må derfor være merket i
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GENMODIFISERT
MAT
• består av eller inneholder

genmodifiserte levende 

og reproduksjonsdyktige

råvarer (for eksempel 

tomater eller melkesyre-

bakterier i yoghurt).

• eller er fremstilt av, men

ikke inneholder, genmo-

difiserte levende og repro-

duksjonsdyktige råvarer

(for eksempel tomatpuré

fra genmodifiserte tomater,

soyaolje fra genmodifiserte

soyabønner, øl laget med

genmodifisert gjær).

PRODUKTER MED SOYA
Genmodifisert soya er ikke godkjent i
Norge, og produkter kan ikke frambys 
for salg dersom de inneholder mer enn
«uunngåelige spormengder» genmodifis-
ert soya (<0,1%). I kartleggingsprosjektet
ble det funnet ni produkter med ulovlig
høyt innhold av genmodifisert soya, og
alle produktene ble trukket fra markedet.

For 32 produkter ga ikke analyseresul-
tatene et tilstrekkelig sikkert grunnlag for
endelige forvaltningsmessige beslutninger,
og produktene blir derfor fulgt opp gjen-
nom dokumentasjonskontroll.

PRODUKTER MED MAIS
Produktene ble analysert for å avdekke
brudd på merkebestemmelsen. Det ble
funnet genmodifisert maismateriale i
noen få produkter, men nivåene lå klart
under terskelverdien på 2 prosent og det
ble ikke påvist brudd på regelverket.

Den viktigste erfaringen fra kartleg-
gingsprosjektet er at tilsyn med genmo-
difisert mat i svært liten grad kan baseres
på analyser alene pga. usikre metoder.
Derfor er dokumentasjonskontroll meget
viktig.



Planter og dyr har omlag 15.000–40.000
gener i cellekjernene. Genene gir infor-
masjon om hva slags proteiner cellene 
i en levende organisme skal produsere.
Proteinene har viktige funksjoner blant 
annet som enzymer i nedbrytningen av
næringsstoffer og oppbyggingen av andre
nødvendige komponenter. Proteiner inn-
går som bestanddeler i muskler og vev
hos mennesker og dyr. Arvemassen styrer
cellenes utvikling og planters og dyrs opp-
bygning. At planter har blad og røtter, eller
et pattedyr har fire bein og pels, bestem-
mes av genene. Gener bestemmer også
ulike andre egenskaper som for eksempel
fargen på blomstenes kronblader, mennes-
kenes øyne og dyrenes pels.

Genteknologi
Utviklingen i naturen er basert på end-
ringer i arvestoffet over millioner av år 
og prøving og feiling av nye genetiske
kombinasjoner.

I tusener av år har menneskene brukt
ulike foredlingsteknikker for å få fram
planter og dyr som gir større avkastning,
nye farger, tynnere fettlag – for å nevne
noe. Moderne genteknologi gir nye mulig-
heter til å forandre og rendyrke egen-

skapene hos bakterier, planter og dyr.
Genteknologien omfatter en lang rekke
ulike teknikker for å identifisere, isolere,
endre og overføre genetisk informasjon.
Teknologien har gitt oss ny kunnskap om
genenes oppbygning og funksjon, samt
kraftige redskaper for å endre arvemassen
hos planter og dyr.

Tradisjonell foredling og
teknologi
Alle våre vanligste nytteplanter som korn,
poteter, epler, gulrøtter og andre grønn-
saker og frukter er et resultat av systema-
tisk foredling. Det samme gjelder kyr som
gir oss kjøtt og melk.Vi har lang tradisjon
med å tilføre maten ulike mikroorganis-
mer (bakterier og sopp) for å kunne bake
brød, yste ost eller brygge øl.

Tradisjonell krysning og utvelgelse 
har til hensikt å beholde de ønskede egen-
skapene hos et dyr, en plante eller en
mikroorganisme og bli kvitt de uønskede.
Denne teknikken tar lang tid, og fordi
mange egenskaper overføres samtidig,
er det vanskelig å forutsi resultatet. Mis-
lykkede forsøk eller uønskede endringer
kan gjøre det nødvendig å starte på nytt.
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Genmodifisering
Ved hjelp av genteknologi kan genene som
bestemmer egenskapene som ønskes
overført, bli identifisert, isolert og endret.
Denne teknologien kan være en raskere
vei til de samme målene, f.eks. høyere
avkastning og større motstandsdyktighet
mot sykdom og skader. Om målene er de
samme, er midlene radikalt forskjellige.
Genteknologien gjør det mulig å flytte
arveegenskaper fra en organisme til en 
annen - også på tvers av naturlige arts-
grenser. Planter, dyr og bakterier kan på
den måten få overført egenskaper det ikke
er mulig å komme frem til ved tradisjonell
avl og foredling. For at genmodifiseringen
skal bli vellykket, er det nødvendig å
kjenne til hvilket gen som påvirker hvilken
egenskap, og at det lykkes å overføre
genet til den planten eller bakterien en
ønsker å forandre. Med genteknologien
har man identifisert mange gener og deres
egenskaper. Men en ting er å overføre et
gen, noe annet å få det til å fungere. Mange
egenskaper er knyttet til mer enn ett gen,
og det kan være vanskelig å forutse resul-
tatet av å flytte gener fra en organisme til
en annen.

gener og
genteknologi

Alle organismer er bygd opp av celler.

I cellenes kjerne finnes arvestoffet med genene.

Genteknologien gjør det mulig å identifisere, isolere, endre 

og overføre arvemateriale fra en plante, dyr eller bakterie,

til en annen, også på tvers av naturlige artsgrenser.



TOMAT MED LANG
HOLDBARHET
Mens vanlige tomater må høstes

mens de fremdeles er grønne

for å tåle lagring og transport,

har amerikanske forskere greid

å drive fram en tomat, Flavr

Savr ™ tomaten, som ikke blir

myk når den modner. Dette

har de fått til ved å snu det

genet som er årsak til at modne

tomater blir myke (polygalac-

turonase genet). Dermed kan 

tomaten stå i åkeren helt til

den er moden.Tomaten kan

transporteres og lagres uten

kjøling.

ORDLISTE 
Gen: Del av arvestoffet som inneholder informasjon
om hvordan et bestemt protein eller deler av et
protein i en celle skal bygges opp.
Protein: Lange kjedemolekyler som er bygget opp av
20 forskjellige aminosyrer. De har viktige funksjoner
blant annet som enzymer, og som bestanddeler i
f.eks. muskler og vev. Proteinenes egenskaper be-
stemmes av et eller flere gener.
Genteknologi: Flere ulike teknikker som gjør det mulig
å isolere, karakterisere, endre og mangfoldiggjøre
arvestoff og overføre det mellom levende
organismer på tvers av biologiske artsgrenser.
Genmodifisering: Endring av arvestoffet i en levende
organisme ved hjelp av genteknologi.
Enzym: Proteiner som bidrar til de kjemiske pro-
sessene i levende organismer.
Genmodifiserte organismer: Genmodifiserte (levende)
og reproduksjonsdyktige råvarer som planter, dyr
eller bakterier.
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Genteknologisk forskning er kostbart.
Svært mye av forskningen som private 
firmaer driver, har vært konsentrert om 
å utvikle nye legemidler, mikroorganismer
(bakterier og sopp) til bruk i næringsmid-
delindustrien og planter med bedre jord-
bruksegenskaper. Det har også vært gjort
forsøk med genmodifisering av fisk og
husdyr.

Mikroorganismer
En lang rekke mikroorganismer (bak-
terier og sopp) til bruk ved matproduk-
sjon er allerede modifisert ved hjelp av
genteknologi. I Storbritannia har myn-
dighetene godkjent en genmodifisert gjær
til bruk i ølbrygging. Et enzym (osteløype)
som er fremstilt ved hjelp av genmodifi-
serte bakterier som brukes i osteproduk-
sjon, fremstilles vanligvis fra kalvemager.
Det er vanskelig å dekke etterspørselen,
men ved hjelp av genteknologi kan det bli
mulig å øke produksjonen av dette en-
zymet. Genmodifisert enzym brukes ikke
i osteproduksjon i Norge i dag.

Planter
Genmodifisering er tatt i bruk for å endre
egenskaper hos en rekke jordbruks-
planter. Hensikten har først og fremst
vært å gjøre plantene mer motstandsdyk-
tige mot ugrasmidler, insekter, virus, sopp
og frost for å redusere avlingstapet.

I den senere tid er andre typer genmodi-
fiserte planter kommet til, hvor man en-
drer egenskaper som har betydning for
kvalitet og ernæring. Et eksempel er en
soya med endret fettsyresammensetning
som skal være mer gunstig ernæringsmes-
sig. Et annet eksempel er en ristype med
økt innhold av vitamin A som er tenkt
brukt i områder i verden der befolknin-
gen fortrinnsvis lever av ris og lider av
mangelsykdommer. En annen ristype er
genmodifisert for bruk av risallergikere.

Blant de planter som er genmodifi-
sert, og som enten allerede finnes eller
kan komme på det europeiske markedet,
er mais, soyabønner, sikori, raps, ris, potet,
paprika og tomater. Det drives i tillegg
forsøk med en lang rekke andre arter.

Husdyr
Det har vært gjort forsøk med genmodifi-
sering av kyr for å få dem til å vokse
raskere eller produsere mer melk, men
forsøkene har hittil ikke vært vellykkede.
I enkelte tilfeller har de genmodifiserte
dyrene vist seg å ha medfødte svakheter.

Noe mer vellykket har det vært å øke
melkeproduksjonen hos kyr ved å gi dem
veksthormoner som er fremstilt ved mo-
derne genteknologi. Gris som får vekst-
hormon, kan få høyere vekt og mindre
fett. I Norge er all bruk av veksthormon
i husdyrproduksjon forbudt.

HVORFOR GENMODIFISERING?
Forskningen på genmodifiserte planter er i hovedsak rettet inn mot følgende mål:
• Redusere risiko for matvareallergi (ris)
• Økt motstandsdyktighet mot plantevernmidler (soya, hvete, raps, tobakk, mais) 
• Økt motstandsdyktighet mot insekter (eple, mais, oljeraps, ris, tomat)
• Økt motstandsdyktighet mot sopp og bakterier (agurk, squash)
• Økt motstandsdyktighet mot virus (banan, melon, tomat, agurk, potet) 
• Forsinket modning (tomater, bringebær, melon) 
• Bedre smak (kaffe, tomat, potet) 
• Bedre næringsinnhold (soya) 
• Bedre toleranse mot frost (potet, jordbær, tomat)

Fisk
Ved å sette inn gen som øker produksjo-
nen av veksthormon, har amerikanske
forskere fått fram en linje atlantisk laks
som vokser opptil seks ganger så raskt
som normal laks. En søknad om tillatelse
til å omsette laksen i USA er til behand-
ling i Food and Drug Administration, og
det er også søkt om patent på denne
typen laks i Europa.

Bedre og mer mat?
Genmodifisering kan gi mat som smaker
bedre, har bedre næringsinnhold og gir
mindre risiko for matvareallergi. Mer 
effektiv produksjon kan dessuten gjøre
maten billigere på sikt.

På lengre sikt er det håp om at gen-
teknologien kan gi større matproduksjon.
Om dette vil komme de fattigste landene
til gode er usikkert. De viktigste årsaker
til fattigdom, sult og underernæring er
ikke mangelen på mat, men politiske og
økonomiske forhold som hindrer en mer
rettferdig fordeling av jordens ressurser.
Det finnes allerede eksempler på at mer
effektive produksjonsmåter rammer små
produsenter i den tredje verden.



på ville 
veier ?

Mens genmodifisering vekker begeistring hos noen, er andre bekymret.

Uroen er spesielt knyttet til den risiko bruken av genmodifiserte

planter kan få for miljøet og artsmangfoldet i naturen.

Mangelen på kunnskap om de langsiktige virkningene taler for 

stor varsomhet ved utsetting av genmodifiserte planter.

Kunnskap har gjort det mulig å genmodifi-
sere nyttevekster som er bedre i stand til
å tåle kulde, som er mindre sårbare mot
angrep fra ugrasmidler, insekter, sopp 
og virus. Mindre skade på avlingene kan 
gi bonden høyere avkastning og bedre
lønnsomhet. Men spørsmålet er hva de
langsiktige virkningene blir av å sette 
de genmodifiserte plantene ut i åkeren.

Motstandsdyktig ugras
En plante som er genmodifisert for å tåle
et bestemt ugrasmiddel, kan være en stor
fordel for bonden. Åkeren kan sprøytes
slik at alt ugras forsvinner mens den gen-
modifiserte planten blir stående igjen. Hvis
dette er en plante med stor sprednings-
evne, kan nytteplanten selv bli et ugras ved
at den sprer seg og dukker opp på steder
hvor vi ikke ønsker den. For å få bukt med
den genmodifiserte planten kan bonden bli
tvunget til å bruke mer ugrasmiddel enn
før. For forbrukeren kan det bety at mer
rester av ugrasmidler finnes i maten. I visse
tilfeller vil også planter som er genmodifi-
sert for å tåle ugrasmiddel kunne føre til

mindre bruk av uønskede plantevern-
midler. Foreløpig har det imidlertid vært
vanskelig å få søkere til å dokumentere
eventuelle fordelaktige effekter ved bruk
av slike planter.

Resistens hos insekter
Ved hjelp av genteknologi kan en gjøre
planter mer motstandsdyktig mot angrep
fra insekter. Plantene får tilført et gen som
gjør at de produserer en gift som insek-
tene ikke tåler. Dermed kan man unngå 
å sprøyte plantene med svært giftige og
helsefarlige plantevernmidler. Det ligger
imidlertid en fare i at insektene etter
hvert blir motstandsdyktige mot plante-
giften, slik at det blir nødvendig å gå tilbake
til sprøyting. Plantegiften kan dessuten
drepe insekter som har en viktig oppgave 
i økosystemet. For noen arter, som bom-
ull, later det til at genmodifiserte planter
som er gjort motstandsdyktige mot insek-
ter og ugrasmidler har ført til en land-
brukspraksis med mindre sprøyting. For
andre vekster er bildet mer uklart.

Uønsket kryssing
Det kan være en risiko for at genmodifi-
serte planter overfører sine egenskaper 
til beslektede, viltvoksende arter gjennom
uønsket kryssing. Risikoen for slik spred-
ning er størst i de tilfeller der de genmodi-
fiserte plantene har ville slektninger som
sprer pollen over lange strekninger. I
Norge vil det være slik risiko ved utsetting
av genmodifisert gras, korn og raps. For
andre kulturplanter, som tomat og mais,
er det mindre fare for spredning av det
genetiske materialet fordi disse plantene
ikke har viltvoksende slektninger i Norge.

Økologisk ubalanse
I Norge kan det være en risiko forbundet
med planter som er gjort mer tolerante
mot kulde enn de artene vi har her fra før.
Om vi for eksempel setter ut genmodifi-
serte grantrær som tåler kulde bedre enn
naturlige norske grantrær, kan de genmodi-
fiserte grantrærne fortrenge lauvtrær og
annen vegetasjonen over store deler av
landet. I neste omgang kan dette påvirke
livsbetingelsene for insekter og dyr.
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SOYABØNNE SOM
TÅLER SPRØYTING
I 2000 bestod i følge tall fra

USDA 55 prosent av den ameri-

kanske soyahøsten av genmodi-

fiserte soyabønner. De fleste

genmodifiserte soyabønnene

går under navnet Roundup

Ready™ Soya fordi de er utvik-

let for å være motstandsdyktige

mot ugrasmiddelet Roundup.

De genmodifiserte soyaplantene

kan sprøytes med Roundup i

ganske høye doser, mens alle

andre vekster i åkeren dør.

Firmaet som har genmodifisert

soyaplanten, er det samme som

markedsfører ugrasmiddelet

planten er motstandsdyktig

mot.
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MAIS SOM MOTSTÅR INSEKTER
En genmodifisert mais er tilført gener fra en bakterie (Bacillus thuringiensis) som
gjør at planten produserer en gift som gjør den motstandsdyktig mot insekt-
angrep. Den genmodifiserte maisen vil slippe unna bille- og larveangrep, men der-
med får insekter som er motstandsdyktige mot giften, bedre livsbetingelser. Etter
noen års bruk kan imidlertid insektene ha utviklet resistens, og dette kan bane vei
for sprøyting med andre plantevernmidler.
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kan maten
være farlig?

Mange er usikre på om maten de spiser virkelig er sunn.

Alt vi hører om rester av ugrasmidler og antibiotika, miljøgifter, bakterier,

tilsetningsstoffer, skrapesyke og kugalskap gir næring til bekymringen.

Hva med genmodifisert mat? Er den trygg?
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genmodifiserte plantecellene overleve.
Disse kan en så arbeide videre med.

Det er en teoretisk risiko for at anti-
biotikaresistens kan overføres til sykdoms-
fremkallende bakterier i tarmen når den
genmodifiserte planten spises av mennes-
ker. I verste fall kan dette føre til at vikti-
ge antibiotika ikke kan brukes ved infek-
sjoner forårsaket av den bakterien som
har utviklet motstandsdyktighet.

Bruken av antibiotikaresistensgener
er bare ett hjelpemiddel ved genmodifi-
sering av planter og mikroorganismer.
Det er nå utviklet teknikker som gjør det
unødvendig å bruke antibiotikaresistens-
gener. Disse er for en stor grad tatt i
bruk, og det etableres nå et internasjo-
nalt regelverk som forbyr antibiotikaresi-
stensgener som markører i genmodifisert
mat. Norge arbeider aktivt internasjonalt,
blant annet mot EU og Codex , for 
forbud mot bruk av antibiotikaresistens-
gener i genmodifiserte matvarer.

Norge har allerede sagt nei til import
og bruk av noen typer genmodifiserte 
organismer; mais, sikorisalat og oljeraps,
fordi de har gener som koder for  anti-
biotikaresistens. Et generelt norsk forbud
mot alle genmodifiserte næringsmidler
som inneholder slike gener, er også ved-
tatt, men er ennå ikke trådt i kraft.

Allergi
Genteknologi kan gjøre det mulig å fjerne
gener i mat som fremkaller allergi. På den
annen side kan en plante som får tilført
et nytt gen også føre til at andre gener i
sin tur påvirkes og kan komme til å kode
for allergene stoffer.

Giftige planter
Mange planter som brukes som mat, inne-
holder naturlige giftstoffer i små mengder.
Giftstoffet solanin i poteter er ett eksem-
pel. I de fleste tilfeller er innholdet av gift
så lite at det ikke medfører helserisiko.

De fleste eksperter mener det er trygt 
å spise genmodifisert mat. Likevel kan det
ikke utelukkes at genmodifiserte produk-
ter kan medføre en hittil ukjent helse-
risiko på lang sikt. Det knytter seg blant
annet usikkerhet til om genmodifiserte
produkter kan føre til spredning av gener
som er motstandsdyktige mot antibiotika,
om produktene kan inneholde nye eller
større mengder av naturlige giftstoffer og
om det kan være økt risiko for allergiske
reaksjoner.

I år 2000 vurderte et utvalg bestående
av 12 norske eksperter de helsemessige
konsekvensene ved å spise genmodifisert
mat. Utvalget kunne i hovedsak ikke se at
godkjente genmodifiserte produkter skulle
representere noen større helserisiko enn
tradisjonelt foredlet mat, gitt de vurderings-
kriteriene som ligger til grunn i Norge.

Ett medlem mener imidlertid at vurde-
ringene i stor grad bygger på antakelser og
sparsomt vitenskapelig grunnlag, og tok
derfor til orde for bruk av føre-var-prinsip-
pet og innføring av et midlertidig forbud
mot genmodifisert mat.

Antibiotikaresistens
Overføring av gener til  for eksempel  en
plantecelle er ikke alltid like effektivt. For
å få vite om genene er overført slik som
planlagt, har det vært vanlig å sette inn et
såkalt markørgen i de modifiserte plante-
cellene.

I mange tilfeller vil markørgenet kode
for et produkt som gir organismen mot-
standsdyktighet mot et bestemt antibioti-
kum.Ved å dyrke de genmodifiserte plante-
cellene i en næringsoppløsning som inne-
holder dette antibiotikumet, vil bare de

HELSERISIKOVURDERING
I vurderingen av genmodifisert mat vil det bli lagt vekt på følgende momenter:
• Er innholdet av næringsstoffer endret? 
• Er innholdet av naturlige giftstoffer endret? 
• Finnes det risiko for allergi? 
• Finnes det giftige rester av ugrasmidler eller insektgifter i planten? 
• Kan det være fare for spredning av antibiotikaresistens til bakterier i tarmen?

MILJØRISIKOVURDERING
I vurderingen av genmodifiserte organis-

mer vil det blant annet bli lagt vekt på

følgende momenter:

• Muligheten for at den genmodifiserte

planten danner ugras eller invaderer

naturlig miljø.

• Muligheten for at det innsatte genet

kan spre seg til andre nærstående

slekter.

• Muligheten for at det innsatte genet

kan spre seg til f.eks. jordbakterier ved

nedbryting av plantemateriell (dette er

ikke påvist for planter, men utgjør en

teoretisk mulighet for spredning).

• Risiko for effekter av toksiner produ-

sert av planten på andre organismer

enn målorganismen.

• Konsekvenser av eventuell pollen-

spredning til åkrer der det dyrkes

ikke-modifiserte planter.

Men ved genmodifisering av planter er
det viktig å undersøke om innholdet av
giftstoffer er endret. Det må også under-
søkes om genmodifiseringen fører til at
planten produserer nye og potensielt
giftige stoffer.

Maten må godkjennes
Myndighetene mener det ikke er mulig å
si generelt om genmodifisert mat er farlig
eller ikke.All fremstilling og bruk av gen-
modifiserte produkter vil bli vurdert ut
fra en mulig helse- og miljørisiko. I tillegg
sier den norske genteknologiloven at
bruk og fremstilling av genmodifiserte 
organismer også skal skje på en etisk 
og samfunnsmessig forsvarlig måte.
Helserisikovurderingen skal sikre at mat-
en ikke kan føre til allergi, at innholdet av
næringsstoffer ikke er endret, at maten
ikke inneholder mengder med helse-
farlige stoffer og at det ikke er fare for
spredning av gener som er motstands-
dyktige mot antibiotika.Ved en miljø-
risikovurdering skal en sikre at all frem-
stilling og bruk av de genmodifiserte pro-
duktene ikke vil føre til skade på miljøet.
Ingen genmodifiserte matvarer blir tillatt
markedsført i Norge hvis myndighetene
har funnet at maten  kan skade helse
eller miljø.
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En forutsetning for at genmodifiserte mat-
varer skal kunne komme i butikkhyllene,
er at de verken kan skade helse eller
miljø. Dette prinsippet følges både i EU-
landene og i Norge. Både norske lover 
og internasjonale regler og avtaler setter
grenser for bruk av genmodifiserte dyr,
planter og bakterier i matproduksjon.

Genteknologiloven
Genteknologiloven er det viktigste verk-
tøyet vi har i Norge for å regulere bruken
av genmodifiserte organismer. Denne
loven er i hovedsak i samsvar med reglene
i EU, men inneholder et par viktige tillegg.
I Norge har vi satt som forutsetning at
fremstilling og bruk av genmodifiserte or-
ganismer skal foregå på en etisk forsvarlig
måte, være nyttig for samfunnet og i tråd
med prinsippet om bærekraftig utvikling.

Næringsmiddelloven
Genmodifiserte næringsmidler skal god-
kjennes etter næringsmiddellovens
generelle forskrift for produksjon og fram-
bud mv. av næringsmidler. Dette regelver-
ket er i grove trekk i samsvar med reglene
i EU. De som ønsker å selge slik mat i
Norge, må først søke Statens næringsmid-
deltilsyn om godkjenning av produktene,
også i de tilfeller hvor samme næringsmid-

del allerede er godkjent i EU. Godkjen-
ningsordningen er basert på en helse-
risikovurdering (for detaljer, se under
kapitlet «Kan maten være farlig?»). Når
genmodifiserte næringsmidler er godkjent,
skal de merkes (for detaljer, se under
kapitlet «Hva er genmodifisert mat?»).

EUs regelverk på genmodifiserte
næringsmidler
Arbeidet med å utvikle regler innenfor EU
kan få stor betydning for Norge som EØS-
medlem. Norge har foreløpig ikke tatt inn
EUs regelverk på genmodifisert mat i
norsk rett – man har i steden laget
særnorsk regelverk. Størst interesse har
Novel Foods-forordningen som regulerer
omsetningen av bl.a. genmodifiserte
næringsmidler. Forordningen inneholder
godkjenningskrav og merkekrav. Det er to
vesentlige forskjeller mellom Norge og EU
på dette området. Norge krever merking
av alle næringsmidler som er fremstilt fra
genmodifiserte råvarer, selv om man ikke
kan påvise forskjeller i næringsmidlet sam-
menlignet med tradisjonell vare. EU krever
merking kun hvis det kan påvises slike
forskjeller. EU har en forenklet godkjen-
ningsprosess for noen genmodifiserte
næringsmidler, noe Norge ikke har. Det
pågår forøvrig en løpende prosess i EU

hvor merke- og godkjenningskravene blir
mer og mer omfattende og mer i tråd
med norsk regelverk.

FN-konvensjonen om biologisk
mangfold
FN-konvensjonen om biologisk mangfold
er den første globale avtale som skal
verne om mangfoldet av planter og dyr 
i naturen. Konvensjonen skal sikre at vi
bruker naturen på en bærekraftig måte,
og sørge for at fordelene ved å bruke de
genetiske ressursene på kloden blir rimelig
og likeverdig fordelt. Konvensjonen stiller
også krav til landene om å være varsomme
i bruken av bioteknologi. Norge har sluttet
seg til denne avtalen.

Codex
Alimentariuskommisjonen
Dette er et FN-organ, som er åpnet for
alle medlemmer av Verdens helseorgan-
isasjon (WHO) og FNs ernærings- og
matvareorganisasjon (FAO). Genmodifi-
serte matvarer er tema i Codex. USA er
en av de nasjonene som  ønsker mindre
omfattende merke- og godkjenningskrav 
i Codex, i motsetning til EU og Norge.
Norge arbeider aktivt for fullstendig
merkeplikt for genmodifiserte matvarer,
men denne prosessen i Codex er lang-

norske lover og
internasjonale avtaler

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale avtaler, regler,

forskrifter og lover som gjelder forskning, produksjon,

import og distribusjon av genmodifiserte matvarer.

Med enkelte unntak gjelder de samme regler i Norge 

som i andre europeiske land.
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som, og et endelig regelverk vil trolig ikke
være på plass før om noen år. Når det
gjelder risikohåndtering av genmodifisert
mat, pågår det en svært aktiv prosess i
Codex. Internasjonale retningslinjer for
risikovurdering av næringsmidler fra gemod-
ifiserte planter kan være på plass i 2003.

Verdens handelsorganisasjon
(WTO-avtalen)
Gjennom medlemskap i Verdens handelsor-
ganisasjon gir Norge sin tilslutning til inter-
nasjonale avtaler om handel mellom land.
Disse avtalene omfatter også genmodifis-
erte organismer og produkter. I dag kan
Norge ikke hindre import av matvarer på
grunn av en bestemt produksjonsprosess,
dersom matvarene ikke utgjør en mulig
helserisiko for befolkningen. Hvordan disse
bestemmelsene blir tolket når det gjelder
genmodifisert mat, og hva som legges i be-
grepet «helserisiko», vil ha betydning. USA
har signalisert at de anser EUs restriktive
politikk på genmodifisert mat som en han-
delshindring og dermed i strid med WTO-
avtalen.
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Genmodifisering åpner for både skremmende og spennende muligheter.

Den nye teknologien stiller oss overfor vanskelige valg og etiske dilemma.

Mulighetene for kortsiktig nytte må veies opp mot faren for 

langsiktig skade for mennesker og miljø.

forskning
og etikk



«(Det er) et tankekors, at forskningen ved mer
om hvordan genmodifierede organismer opfører
sig i lukkede laboratorier end ude i naturen og
inde i vore kroppe.» 

Professor Torben Hviid Nielsen, Senter for teknologi 
og menneskelige verdier, Universitetet i Oslo
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«Vår etiske bevissthet burde tilsi at fremskrittene kommer de mest trengende til gode.
Av erfaring er det lite som tyder på at det vil bli resultatet av genteknologien.
I områder hvor det er matmangel er mangelen på høy kompetanse og økonomisk
handlefrihet vel så stor. Derfor vil fattige land bare i svært liten grad selv kunne ta 
aktivt del i den genteknologiske utviklingen.»

Forsker Helge Klungland, Institutt for husdyrfag, Norges Landbrukshøgskole.

I Norge har vi i genteknologiloven satt
som forutsetning at fremstilling og bruk av
genmodifiserte organismer skal være etisk
forsvarlig, samfunnsnyttig og i tråd med
prinsippet om bærekraftig utvikling.
Myndighetene har invitert organisasjoner,
industri og allmennhet til å være med å
avgjøre hva som skal legges i disse begre-
pene.Ved hver søknad skal det vurderes
om hensynet til samfunnsnytte, etikk og
bærekraftig utvikling er ivaretatt.

Forskningsetikk
Genteknologi er et av de store satsings-
områdene både i norsk og internasjonal
forskning. Forskningen er svært kostbar,
derfor er det bare offentlige forsknings-
institusjoner og store firmaer som har 
råd til å drive forskning og utvikling på
dette området.

Vi har god kontroll med offentlig 
finansiert forskning, blant annet gjennom
Norges forskningsråd som fordeler offent-
lige midler til forskningen. Selv om verken
lover eller forskningsetiske regler setter
grenser for den genteknologiske forsk-
ningen, er svært mange forskere opptatt
av de etiske sidene ved genteknologien,
spesielt farene ved spredning av genmo-
difiserte organismer til naturen. Nasjonal
forskningsetisk komité for naturvitenskap
og teknologi (NENT) har utarbeidet en
egen forskningsetisk veileder for dem som
behandler søknader om forskningsmidler.

I Norge drives det i første rekke
grunnforskning på genmodifiserte planter,
dyr og bakterier, ikke forskning knyttet til
matproduksjon. Mens de offentlig finan-
sierte forskningsmiljøene kan forsvare å

drive langsiktig grunnforskning uten tanke
på økonomisk avkastning, må de private
forskningsinstitusjonene forsøke å komme
frem til resultater som kan gi inntekter.
Det betyr at interessen rettes mot om-
råder som kan gi økonomisk avkastning,
og ikke nødvendigvis den forskningen
som kan gi størst samfunnsmessig nytte.

Fordi den privatfinansierte forskningen
tar sikte på kommersiell utnytting, vil resul-
tatene som oftest bli holdt hemmelige frem
til en eventuell patentering av produkter
og prosesser.Testing, utprøving og mar-
kedsføring av genmodifiserte produkter
må likevel følge de lover, regler og kon-
trolltiltak som myndighetene har fastsatt.

Varsomhet – Føre-var-prinsippet
I likhet med mye annen moderne teknologi
kan genteknologien virke skremmende på
mange. Og i likhet med mye annen kunn-
skap kan den også misbrukes. Derfor
mener norske myndigheter at genteknolo-
gien må brukes med varsomhet, og at det
må gjøres grundige forsøk før genmodifi-
serte organismer slippes ut i naturen. Det
kan ta flere tiår før effektene på helse og
miljø blir synlige.

Ta vare på arven
Planter foredles for å utvikle helt spesielle
egenskaper. Det kan være plantenes
næringsinnhold, deres motstandsdyktighet
mot sykdommer, sopp og insekter – eller
smak. Dersom vi gjennom genmodifisering
legger for stor vekt på disse egenskapene,
kan det tenkes at vi ikke tar tilstrekkelig
godt vare på arter og sorter.

I fremtiden vil kanskje helt andre
egenskaper ved planter og dyr være
interessante enn de vi er opptatt av i dag.
Derfor er mangfoldet av planter, dyr, bak-
terier og insekter en genetisk ressurs
som vi må ta vare på for fremtiden.Vi må
være varsomme i vår bruk av gentekno-
logien slik at vi ikke ødelegger eller redu-
serer dette råmaterialet for fremtidige
generasjoner.

Patent på liv?
Spørsmål om patent på genmodifiserte 
organismer er et brennbart tema. Noen
mener kunnskap om, og eierskap til ulike
planter, dyr og bakterier ikke skal være
forbeholdt enkeltbedrifter, men deles av
alle.Andre mener at uten mulighet til å ta
patent, slik at en kan få økonomisk utbytte
av de ressursene som er nødvendige for 
å utvikle nye organismer, vil det ikke være
mulig å drive genteknologisk forskning og
utvikling.

Mennesket og naturen 
For mange mennesker handler
spørsmålet om ja eller nei til genmodifi-
sering mer om grunnleggende normer 
og verdier, enn om eventuelle fordeler 
og ulemper ved bruk av genteknologien.
Noen vil akseptere genteknologi som
ikke skader mennesker og miljø, mens
andre vil stille strengere etiske krav. For
eksempel reiser genmodifisering av dyr
andre etiske spørsmål enn genmodifisering
av planter og bakterier.Ved bruk av gen-
teknologi på høyerestående dyr må hen-
synet til dyrenes velferd og respekten for
andre skapninger være med i vurderingen.

Mange vil oppfatte genteknologi som
«tukling med naturen» og som en over-
skridelse av en terskel som ikke bør
overskrides. Genteknologien er kanskje
avansert i forhold til tradisjonell avl og
foredling, men mange vil hevde at den er
primitiv i sin tilnærming til de komplekse
og sammensatte prosesser som skjer i
den levende natur.

Mennesket er både bruker av naturen
og en del av naturen. Anvendelsen av gen-
teknologi må bygge på varsomhet og re-
spekt for dette samspillet. Både religiøse,
politiske og faglige synspunkter spiller inn.



Her kan du få mer informasjon:

Statens næringsmiddeltilsyn
Ullevålsveien 76
Postboks 8187 Dep.
0034 Oslo
Tlf. 23 21 70 00
Faks 23 21 70 01
e-post: postmottak@snt.no

Forbrukerrådet
Rolf Wickstrømsvei 15
0486 Oslo
Tlf. 23 40 05 00
Faks 23 40 05 01
e-post: post@forbrukerradet.no

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7485 Trondheim
Tlf. 73 58 05 00
Faks 73 58 05 01
e-post: service@dirnat.no  
e-post: direktoratet@naturforvaltning.no

Sosial- og helsedirektoratet.
Avdeling for ernæring
Ullevålsveien 76
Postboks 8139 Dep.
0033 Oslo
Tlf. 22 24 90 61
Faks 22 24 90 91

Bioteknologinemnda
Prinsensgate 18
Postboks 522 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 24 87 91
Faks: 22 24 27 45
e-post: bioteknologinemnda@bion.no
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Lenker

Generelle lenker:
Statens næringsmiddeltilsyn: http://www.snt.no
Bioteknologinemnda: http://www.bion.no
Direktoratet for naturforvaltning: http://www.naturforvaltning.no/
Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/
MATFORSK: http://www.matforsk.no/
Veterinær og fødevaredirektoratet (det danske næringsmiddeltilsynet): http://www.vfd.dk/
Livsmedelsverket (det svenske næringsmiddeltilsynet): http://www.slv.se/
Den danske forbrukerstyrelsen: http://www.fs.dk/
DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs): http://www.defra.gov.uk

Spesielle lenker:
Oversikt over kommersielt godkjente GMO i EU, se tabell på:
http://www.naturforvaltning.no/temasider/ eller oversikt på:
http://biosafety.ihe.be/Menu/BiosEur3.html 

På disse sidene finnes oversikt over hvilke feltforsøk som til enhver tid er i gang i EU:
http://biotech.jrc.it/gmo.htm

OECD har også en oversikt over feltforsøk samt GMO godkjente for omsetning:
http://www.oecd.org/ehs/summary.htm og http://www.olis.oecd.org/bioprod.nsf

nyttige adresser og kilder
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